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98/27
Státní finanèní prostøedky urèené v roce 1997 a 1998 na odstranìní následkù povodní

Kontrolní akce byla zaøazena do plánu kontrolní èin-
nosti Nejvy��ího kontrolního úøadu na rok 1998 pod èís-
lem 98/27. Kontrolní akci øídila a kontrolní závìr vypra-
covala èlenka NKÚ Mgr. Marie Ho�ková.

Cílem kontroly bylo provìøit úèelnost a hospodár-
nost pou�ití státních finanèních prostøedkù poskytnu-
tých k odstranìní následkù povodní do rozpoètù minis-
terstev, okresních úøadù, mìst a obcí, �kolských úøadù
a dal�ích ústøedních orgánù.

Kontrolní akci provedly skupiny kontrolujících
NKÚ z odboru hospodáøské politiky a zahranièních
vìcí, z odboru státních pøíjmù a z oblastních odborù
NKÚ v Pardubicích, Hradci Králové, Brnì, Zlínì, Os-
travì, �umperku a Olomouci.

Kontrolované osoby:

Ministerstvo financí, Ministerstvo pro místní rozvoj,
Ministerstvo �ivotního prostøedí, Ministerstvo obrany,
Ministerstvo vnitra, Ministerstvo �kolství, mláde�e a tì-
lovýchovy, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo
kultury, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo práce
a sociálních vìcí;
Státní fond �ivotního prostøedí ÈR, Správa státních hmot-
ných rezerv, Akademie vìd ÈR, Ústav experimentální
botaniky AV ÈR Praha;
Krajský soud v Ostravì, Vrchní soud v Olomouci, Kraj-
ské státní zastupitelství v Ostravì, Vrchní státní zastu-
pitelství v Olomouci, Vìzeòská slu�ba ÈR;
Okresní úøad Ústí nad Orlicí, Okresní úøad Chrudim,
Okresní úøad Svitavy, Okresní úøad Pardubice, Okresní
úøad Hradec Králové, Okresní úøad Trutnov, Okresní úøad
Náchod, Okresní úøad Rychnov nad Knì�nou, Okresní
úøad Brno-venkov, Okresní úøad Blansko, Okresní úøad
Hodonín, Okresní úøad Bøeclav, Okresní úøad Zlín, Okres-
ní úøad Vsetín, Okresní úøad Uherské Hradi�tì, Okresní
úøad Opava, Okresní úøad Karviná, Okresní úøad Nový
Jièín, Okresní úøad Frýdek-Místek, Okresní úøad �um-
perk, Okresní úøad Jeseník, Okresní úøad Bruntál, Okres-
ní úøad Olomouc, Okresní úøad Prostìjov, Okresní úøad
Pøerov, Okresní úøad Kromìøí�;
�kolský úøad Olomouc, �kolský úøad Pøerov, �kolský úøad
Kromìøí�, �kolský úøad Zlín;
mìsto Brno, mìsto Ústí nad Orlicí, mìsto Èeská Tøebo-
vá, mìsto Choceò, mìsto Letohrad, mìsto Litomy�l,
mìsto Svitavy, mìsto Sezemice, mìsto Dobru�ka, mìs-
to Týni�tì nad Orlicí, mìsto Rychnov nad Knì�nou, mìs-
to Opoèno, mìsto �idlochovice, mìsto Letovice, mìsto
Rájec-Jestøebí, mìsto Bzenec, mìsto Hodonín, mìsto Ky-
jov, mìsto Veselí nad Moravou, mìsto Blansko, mìsto
Zlín, mìsto Napajedla, mìsto Luhaèovice, mìsto Ro�nov
pod Radho�tìm, mìsto Uherské Hradi�tì, mìsto Bohu-
mín, mìsto Tøinec, mìsto Frýdek-Místek, mìsto Odry,
mìsto Fulnek, mìsto Opava, mìsto Kravaøe, mìsto Os-
trava, mìsto �umperk, mìsto Hanu�ovice, mìsto Krnov,

mìsto Vrbno pod Pradìdem, mìsto Jeseník, mìsto Pøe-
rov, mìsto Kojetín, mìsto Hranice, mìsto Olomouc, mìs-
to Kromìøí�, mìsto Chropynì, mìsto Hulín;
obec Dolní Èermná, obec Horní Èermná, obec Tìchonín,
obec Tøebovice, obec Bøezová nad Svitavou, obec Opa-
tov, obec Opatovec, obec Krouna, obec Naèe�ice, obec
Hradec nad Svitavou, obec De�tné v Orlických horách,
obec Kvasiny, obec Bílovice nad Svitavou, obec Unko-
vice, obec Vojkovice, obec Bulhary, obec Kostice, obec
Lan�hot, obec Týnec, obec Doubravice nad Svitavou,
obec Lhota Rapotina, obec Skalice nad Svitavou, obec
Svitávka, obec Mikulèice, obec Moravský Písek, obec
Rohatec, obec Tlumaèov, obec Hutisko-Solanec, obec
Ostro�ská Nová Ves, obec Rapotín, obec Le�tina, obec
Jindøichov, obec Louèná nad Desnou, obec Mìsto Al-
brechtice, obec Malá Morávka, obec Bohu�ov, obec Zá-
tor, obec Èeská Ves, obec Mikulovice, obec Lipová-láz-
nì, obec Bìlá pod Pradìdem, obec Troubky, obec Bo-
choø, obec Lobodice, obec Bohuòovice, obec Èervenka;
Hasièský záchranný sbor okresu Blansko, Hasièský zá-
chranný sbor okresu Brno-venkov, Hasièský záchranný
sbor okresu Hodonín, Hasièský záchranný sbor mìsta
Brna, Hasièský záchranný sbor okresu Bøeclav.

Námitky proti kontrolnímu protokolu podaly:

Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo vnitra,
�kolský úøad Zlín, Okresní úøad Vsetín, Okresní úøad
Bøeclav, mìsto Ostrava, mìsto Olomouc, mìsto Bohumín,
mìsto Kravaøe, mìsto Napajedla, mìsto Uherské Hra-
di�tì, obec Opatov, obec Doubravice nad Svitavou, obec
Mikulèice a obec Bohuòovice. Námitky byly vypoøádá-
ny vedoucími skupin kontrolujících rozhodnutím o ná-
mitkách.

Odvolání proti rozhodnutí o námitkách podaly Mi-
nisterstvo pro místní rozvoj, �kolský úøad Zlín, Okresní
úøad Vsetín, mìsto Ostrava, mìsto Olomouc, mìsto Bo-
humín a byla vypoøádána usneseními Kolegia NKÚ.

K o l e g i u m   N K Ú  na svém XII. zasedání, kona-
ném dne 3. èervna 1999,

s c h v á l i l o  usnesením è. 9/XII/99
k o n t r o l n í   z á v ì r  v tomto znìní:

I .

Charakteristika kontrolované problematiky

Vláda ÈR se zabývala øe�ením následkù povodní
vzniklých v letech 1997 a 1998. K finanènímu zaji�tìní
likvidace �kod zpùsobených povodnìmi rozhodla o po-
u�ití prostøedkù ze státního rozpoètu posílením pøíslu�-
ných rozpoètových kapitol a rozpoètù okresních úøadù.

Na financování likvidace následkù povodní se rov-
nì� podílel Státní fond �ivotního prostøedí ÈR (dále jen
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�SF�P�) jednak svými rozpoètovými prostøedky a jed-
nak prostøedky zvlá�tního úètu (tzv. vládního povodòo-
vého konta), spravovaného SF�P.

Následky povodní z èervence 1997 a 1998 nebyly do
konce roku 1998 v plném rozsahu odstranìny. Zákon
o státním rozpoètu na rok 1998 umo�nil, aby prostøedky
urèené na odstranìní následkù povodní a nevyèerpané
do konce roku 1997 mohly být pou�ity stejnými subjek-
ty ke stejným úèelùm i v roce 1998. V souvislosti s po-
vodnìmi v èervenci 1998, které postihly zejména okresy
Rychnov nad Knì�nou, Hradec Králové a Náchod, vláda
uvolnila dal�í prostøedky ze státního rozpoètu na odstra-
nìní povodòových �kod a zákonem o státním rozpoètu
na rok 1999 umo�nila, �e nevyèerpané prostøedky z let
1997 a 1998, které byly poskytnuty kapitolám státního
rozpoètu a okresním úøadùm na øe�ení povodòových �kod
a nebyly vyèerpány do 31. 12. 1998, mohou být pou�ity
v roce 1999 stejnými subjekty ke stejným úèelùm.

Pøedmìtem kontroly byly úèelové dotace a návrat-
né finanèní výpomoci poskytnuté ze státního rozpoètu
a z vládního povodòového konta na odstranìní prvot-
ních povodòových �kod, dále do oblasti bydlení, základ-
ního �kolství, sociálních výpomocí, obnovy místních
komunikací a in�enýrských sítí v majetku obcí, oprav
nemovitého majetku státu, odstranìní následkù sesuvù
pùdy a dále poskytnuté do oblasti vodního hospodáø-
ství a na úhradu nákladù a �kod záchranných hasiè-
ských sborù.

Kontrola vìcnì navazuje na kontrolní akci 97/37 -
Státní finanèní prostøedky urèené v roce 1997 na odstra-
nìní následkù povodòové katastrofy, ukonèenou v kvìt-
nu 1998; poèet kontrolovaných osob byl roz�íøen o dal�í
ministerstva a ústøední orgány a o okresní úøady, mìsta
a obce v posti�ených oblastech.

Finanèní prostøedky k odstranìní následkù povodní
byly poskytovány ze státního rozpoètu jako zálohy úèe-
lových neinvestièních a investièních dotací a jako ná-
vratné finanèní výpomoci.

Poskytování finanèní pomoci fyzickým osobám v ob-
lasti bydlení pro rok 1997 a 1998 bylo v pøípadech nená-
vratného pøíspìvku 150 tis. Kè, návratné pùjèky na poøí-
zení rodinného domu nebo bytu a� do vý�e 850 tis. Kè
a úhrady nákladù na odstranìní stavby upraveno naøíze-
ním vlády è. 190/1997 Sb., o poskytnutí finanèní pomoci
v oblasti bydlení obèanùm posti�eným povodnìmi v roce
1997, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù. Poskytování ostat-
ních dotací do oblasti bydlení a podmínky pro jejich pøi-
znání stanovilo Ministerstvo pro místní rozvoj v pøíslu�-
ných programech finanèní výpomoci. Zásady a podmín-
ky pro èerpání ostatních dotací poskytnutých k odstra-
nìní následkù povodní stanovil pøíslu�ný správce roz-
poètové kapitoly v rozpoètových opatøeních. Podmínky
pro èerpání dotací poskytovaných z vládního povod-
òového konta a z prostøedkù SF�P byly stanoveny ve
smlouvách uzavøených mezi SF�P a pøíjemci dotací.

II .

Finanèní prostøedky pøidìlené do kapitol státního
rozpoètu ministerstev a dal�ích ústøedních orgánù

Ministerstvo financí (dále jen �MF�) obdr�elo do své
rozpoètové kapitoly prostøedky ve vý�i cca 4 mil. Kè,
které byly pou�ity na opravu povodnìmi po�kozených
budov finanèních øeditelství, finanèních úøadù a celních
úøadù.

Ministerstvo obrany finanèní prostøedky urèené
k odstranìní povodòových �kod ve vý�i cca 221 mil. Kè
pou�ilo na opravy po�kozených objektù a na obnovu
úkrytù civilní ochrany. Ke konci roku 1998 zùstalo ne-
vyèerpáno cca  47 mil. Kè.

Ministerstvo práce a sociálních vìcí poskytlo pøi-
dìlenou dotaci v celkové vý�i cca 11 mil. Kè na opravy
okresních správ sociálního zabezpeèení a úøadù práce
v povodní posti�ených oblastech a na obnovu drobné-
ho majetku po�kozeného povodní. Dotace byla ke konci
roku 1998 témìø vyèerpána.

Ministerstvo vnitra z pøidìlených finanèních pro-
støedkù ve vý�i cca 90 mil. Kè vyèerpalo do konce roku
1998 cca 81 mil. Kè. Prostøedky byly pou�ity na opravu
nemovitostí a na náhradu movitého majetku znièeného
povodnìmi.

Kapitola státního rozpoètu Ministerstvo �ivotního
prostøedí byla posílena o cca 144 mil. Kè. Prostøedky by-
ly urèeny a také pou�ity na odstranìní následkù ekolo-
gických �kod ve vybraných prùmyslových podnicích
(cca 65 mil. Kè), na provádìní geologických prùzkumù
sesuvù pùdy (cca 20 mil. Kè), na realizaci projektu Vy-
hodnocení povodòové situace v èervenci 1997 (cca 40 mil.
Kè) poskytnuté Èeskému hydrometeorologickému ústa-
vu a Výzkumnému ústavu vodohospodáøskému. Dále mi-
nisterstvo poskytlo cca 5 mil. Kè svým pøíspìvkovým a
rozpoètovým organizacím k odstranìní �kod na jejich ma-
jetku a 10 mil. Kè Správì Krkono�ského národního parku
v rámci investièního programu Odstranìní �kod zpùso-
bených povodnìmi v roce 1997. Náklady na poøízení ra-
darových snímkù povodní posti�ených oblastí hrazených
z posíleného rozpoètu ministerstva dosáhly cca 2 mil. Kè.
Nevyèerpané prostøedky ke konci roku 1998 èinily cca
2 mil. Kè.

Kapitola státního rozpoètu Ministerstvo �kolství,
mláde�e a tìlovýchovy (dále jen �M�MT�) byla posíle-
na o cca 559 mil. Kè. M�MT pøidìlilo �kolským úøadùm
v povodní posti�ených oblastech cca 362 mil. Kè, pøede-
v�ím na nákup znehodnocených uèebnic a �kolních po-
mùcek, na úhradu nákladù spojených s náhradním vy-
uèováním ve �kolách v pøírodì, na opravy po�kozených
�kolních budov, na stavební práce spojené s obnovou
po�kozených objektù a na obnovu povodní znièené vý-
poèetní a reprodukèní techniky, hudebních nástrojù, tì-
locvièného náøadí apod.
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Kontrola èerpání poskytnutých dotací byla prove-
dena u ètyø �kolských úøadù, a to u �kolského úøadu
Kromìøí� (cca 3 mil. Kè), u �kolského úøadu Zlín (cca 56
mil. Kè), u �kolského úøadu Olomouc (cca 75 mil. Kè) a
u �kolského úøadu Pøerov (cca 71 mil. Kè). Dotace byly
pou�ity v souladu se stanoveným úèelem, a to zejména
na opravu po�kozeného �kolního majetku, na úhradu ná-
kladù spojených s náhradní výukou dìtí ve �kolách
v pøírodì a na nákup �kolních pomùcek a uèebnic.

Vysokým �kolám pøidìlilo M�MT cca 121 mil. Kè
na opravu �kolních budov a vysoko�kolských kolejí
v povodní posti�ených oblastech, zejména v Olomouci,
Opavì, Novém Jièínì a Hradci Králové, a na obnovu po-
vodní znièených zemìdìlských porostù a stavù uhynu-
lých zemìdìlských zvíøat �kolních zemìdìlských podni-
kù, dále na rekonstrukci sportovní haly a lodìnice Uni-
verzity Palackého v Olomouci a povodní po�kozené ply-
nové kotelny a na nákup osobních poèítaèù a pøístrojo-
vého vybavení. Ke konci roku 1998 zùstalo nevyèerpáno
cca 75 mil. Kè.

Ministerstvo kultury pøidìlené prostøedky ve vý�i
cca 153 mil. Kè pou�ilo pøedev�ím na odstranìní povod-
òových �kod v mìstských památkových rezervacích
a v mìstských památkových zónách a na úhradu �kod
na majetku církví. Nevyèerpané prostøedky ke konci roku
1998 èinily cca 50 mil. Kè.

Kapitola státního rozpoètu Ministerstvo  zdravot-
nictví byla posílena o cca 12 mil. Kè. Tyto prostøedky
byly poskytnuty jako systémová investièní dotace tøem
pøíspìvkovým organizacím zøízeným tímto ministerstvem
(Fakultní nemocnice Ostrava, Krajská hygienická stani-
ce Ostrava a Fakultní nemocnice Olomouc) a dále Stát-
ním léèebným lázním Karlova Studánka. Dotace byla
v roce 1998 vyèerpána.

Ministerstvo spravedlnosti obdr�elo finanèní pro-
støedky ve vý�i cca 9 mil. Kè, které byly pou�ity zejména
na opravu po�kozených budov soudù, státních zastupi-
telství a vìznic v posti�ených oblastech. Pøidìlené dota-
ce byly do konce roku 1998 vyèerpány.

U kontrolovaných osob v resortu Ministerstva spra-
vedlnosti bylo zji�tìno, �e v nìkterých pøípadech nepo-
stupovali pøíjemci dotací v souladu se zákonem è. 199/
/1994 Sb., o zadávání veøejných zakázek, ve znìní zákona
è. 148/1994 Sb., tím, �e zadali zakázku pøedem dohod-
nutému dodavateli, ani� vyzvali alespoò tøi zájemce. Tak-
to postupoval napø. Krajský soud v Ostravì pøi zadání
veøejné zakázky na opravu suterénu Okresního soudu
v Pøerovì (smluvní cena cca 320 tis. Kè), Vrchní soud
v Olomouci pøi zadání zakázky na provedení sanaèních
prací v objektu soudu ve vý�i cca 880 tis. Kè a dále pøi
opravì kotelny ve vý�i cca 262 tis. Kè. Obdobnì postu-
povalo i Krajské státní zastupitelství v Ostravì v pøípa-
dì zadání zakázky na opravu výmìníkové stanice v bu-
dovì zastupitelství v Pøerovì (ve vý�i cca 204 tis. Kè).

Vìzeòská slu�ba ÈR pou�ila dotaci úèelovì urèenou
na odstranìní �kod vzniklých povodní ve vý�i cca 591

tis. Kè na opravu støechy Vìznice Ostrava-Heømanice,
která sice byla po�kozena dlouhotrvajícími de�ti v èer-
venci 1997, av�ak její havarijní stav vznikl ji� pøed po-
vodnìmi. V tomto pøípadì byla tedy dotace pou�ita na
opravu, která nevznikla v pøímé souvislosti s povodnìmi.

Rozpoèet Akademie vìd ÈR (dále jen �AV�) byl
v roce 1997 posílen o cca 12 mil. Kè, z toho cca 11 mil. Kè
bylo poskytnuto Ústavu experimentální botaniky AV ÈR
(dále jen �Ústav�). Tyto prostøedky pou�il Ústav na úhra-
du nákladù spojených s opravou povodní po�kozených
pøístrojù (osobních poèítaèù vèetnì tiskáren, mikrosko-
pù a cytometrù) na pracovi�ti v Olomouci. Prostøedky ve
vý�i 750 tis. Kè byly pou�ity k odstranìní �kod vznik-
lých na spoleèném pracovi�ti Ústavu a Univerzity Palac-
kého v Olomouci.

Pøi kontrole provedené v Ústavu byly zji�tìny ne-
srovnalosti mezi úèetním a skuteèným stavem nìkterého
movitého majetku. Napø. Ústav uhradil faktury za opravu
9 kusù osobních poèítaèù ve vý�i 163 tis. Kè, aèkoliv
podle úèetní evidence vlastnil pouze 2 poèítaèe. Ústav
dolo�il provedení opravy pouze jednoho poèítaèe v cenì
cca 39 tis. Kè. U sedmi poèítaèù nemohl vìrohodnì do-
lo�it zpùsob jejich nabytí.

Dále Ústav z poskytnuté dotace uhradil opravu cy-
tometru ve vý�i cca 971 tis. Kè. Pøístroj byl Ústavu bez-
platnì zapùjèen Univerzitou v Münsteru a nebyl veden
ani na podrozvahových úètech.

Správa státních hmotných rezerv  obdr�ela dotaci
ve vý�i cca 55 mil. Kè na nákup nìkterých druhù hmot-
ných rezerv jako náhradu za uvolnìné rezervy v souvis-
losti s povodní v roce 1997. Jednalo se zejména o po-
honné hmoty, obiloviny a potravinové konzervy. Pøidì-
lené prostøedky byly v plném rozsahu do konce roku
1998 vyèerpány.

Státní fond �ivotního prostøedí ÈR  pou�il na odstra-
òování následkù povodòových �kod:

a) prostøedky veøejné sbírky pro oblasti posti�ené po-
vodnìmi (vládní povodòové konto).

Pøíjmy od zalo�ení konta do 31. 12. 1998 èinily cca
251 192 tis. Kè (vèetnì úrokù k vkladùm ve vý�i cca
12 769 tis. Kè). Zùstatek èinil k 31. 12. 1998 celkem
86 175 tis. Kè.

Prostøedky byly pou�ity jako dotace na výstavbu ná-
jemních bytù ve vý�i 108 359 tis. Kè, na nákup vysou�e-
cích zaøízení ve vý�i 40 980 tis. Kè, na humanitární úèe-
ly ve vý�i 15 636 tis. Kè. Uhrazené poplatky bance a po�tì
èinily 42 tis. Kè;

b) rozpoètové prostøedky SF�P.

SF�P poskytl v souladu s rozhodnutím vlády celkem
150 000 tis. Kè na odstraòování bezprostøedních násled-
kù povodní v roce 1997 pro 24 posti�ených okresù. Dále
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na základì rozhodnutí ministra �ivotního prostøedí po-
skytl dotaci Ústøední povodòové komisi ve vý�i 5 000
tis. Kè a na odstranìní povodòových �kod na èistírnách
odpadních vod a kanalizacích (dále jen �ÈOV�) uvolnil
celkem 211 000 tis. Kè. Na odstranìní �kod na ÈOV zpù-
sobených povodní v èervenci 1998 uvolnil do doby ukon-
èení kontroly celkem 3 570 tis. Kè.

SF�P poskytl prostøedky z vládního povodòového
konta i z vlastního rozpoètu na základì smluv s pøíjemci,
v nich� je zavázal pou�ít pøidìlené dotace ke stanovené-
mu úèelu.

Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen �MMR�)
poskytovalo v letech 1997 a 1998 prostøednictvím své
rozpoètové kapitoly finanèní prostøedky k odstraòování
následkù povodní v oblasti bydlení. Jednalo se o tyto ú-
èelové investièní a neinvestièní dotace a o návratné fi-
nanèní výpomoci ze státního rozpoètu:

a) dotace na podporu výstavby nových nájemních bytù.

K tomuto úèelu byla na základì rozhodnutí vlády
posílena kapitola státního rozpoètu MMR v letech 1997
a 1998 celkem o 570 mil. Kè a dále byly vyèlenìny pro-
støedky z vládního povodòového konta ve vý�i 186 mil.
Kè, tj. celkem 756 mil. Kè.

Vládou stanovená vý�e dotace na jeden postavený
byt èinila 500 tis. Kè. Podmínky a postup pro poskyto-
vání a èerpání této úèelové investièní dotace stanovilo
MMR v �Programu podpory výstavby nájemních bytù
pro obèany posti�ené záplavami v roce 1997� (dále jen
�Program výstavby�), vydaném v srpnu 1997. Cílem pod-
pory bylo zajistit náhradní bydlení pro obèany, kteøí
v dùsledku povodní pøi�li o své dosavadní bydlení. Tuto
skuteènost byli povinni dolo�it pravomocným rozhod-
nutím o odstranìní stavby (dále jen �demolièní výmìr�)
s tím, �e obytný dùm (byt) byl v souvislosti s povodní
znièen nebo v rámci záchranných prací odstranìn.

MMR poskytlo v øadì pøípadù obcím a mìstùm dota-
ce na výstavbu nových nájemních bytù, ani� �adatelé
dolo�ili své po�adavky demolièními výmìry s potvrzením
stavebního úøadu, �e byt byl odstranìn v dùsledku po-
vodní, nebo po�adovanou dotaci nedolo�ili potøebným
poètem demolièních výmìrù (napø. obec Lipová-láznì,
mìsto Ostrava - mìstský obvod Vítkovice, mìsto Veselí
nad Moravou, mìsto Pøerov, obec Moravský Písek a obec
Støeò).

V Programu výstavby bylo dále stanoveno, �e pøí-
jemce dotace (tj. mìsto nebo obec) vrátí èást dotace ve
vý�i 180 tis. Kè, pokud nájemní byt bude obsazen obèa-
nem, jeho� byt nebyl povodní znièen. Pøíjemci tak zùsta-
ne dotace ve vý�i 320 tis. Kè, tj. ve vý�i dotace, kterou
MMR poskytuje na výstavbu nových nájemních bytù
v rámci stávajícího programu rozvoje bydlení.

Tímto opatøením MMR umo�nilo vyu�ít prostøedky
státního rozpoètu vyèlenìné vládou k øe�ení pøímých

následkù povodní výstavbou nových nájemních bytù
i k øe�ení bytové situace obèanù povodní neposti�ených.

Na základì usnesení vlády ze dne 12. kvìtna 1998
è. 295, jím� vláda souhlasila se zvý�ením dotace a� na
750 tis. Kè na jeden postavený byt v domech s byty pro
dùchodce a dále souhlasila s poskytnutím dotace a� do
vý�e 1 mil. Kè na výstavbu nájemních bytù a domù s by-
ty pro dùchodce u obcí s poètem obyvatel do 2 000 a
s daòovou výtì�ností do 3 100 Kè na jednoho obyvate-
le, vydalo v srpnu 1998 MMR novelizovaný Program vý-
stavby, do nìho� uvedené zásady promítlo.

MMR v�ak v novelizovaném Programu výstavby ne-
stanovilo datum, pøípadnì období rozhodné pro stano-
vení poètu obyvatel a dále nestanovilo rok, z nìho� má
daòová výtì�nost vycházet.

Vláda ÈR v souvislosti s povodnìmi v èervenci 1998
ve východních Èechách pøijala dne 5. srpna 1998 usne-
sení è. 505, v nìm� mj. v bodì 4 souhlasila pøi odstraòo-
vání jejich následkù s tím, �aby byly finanèní prostøed-
ky pøidìlovány jednotlivými resorty podle stejných kri-
térií, jako je tomu pøi odstraòování následkù povodòo-
vé katastrofy v roce 1997; ... �.

S odvoláním na uvedené usnesení vydalo MMR
dal�í novelizovaný Program výstavby, v nìm� v�ak roz-
�íøilo okruh obèanù, kterým lze poøídit nový nájemní byt
z uvedené dotace, a to tím, �e v novelizovaném Programu
výstavby stanovilo:

�Nový dotovaný byt v domì s byty pro dùchodce bude
slou�it ... pro obèany dùchodového vìku, kteøí mají trva-
lý pobyt v obcích posti�ených záplavami a pro obèany
dùchodového vìku z oblastí posti�ených záplavami.�

Zmìnami podmínek Programu výstavby umo�nilo
MMR èerpat prostøedky státního rozpoètu vyèlenìné
vládou ÈR na odstranìní pøímých povodòových �kod
také na výstavbu domù s byty pro dùchodce, jejich� byty
nebyly povodní dotèeny.

Dodatkem è. 1 k vý�e uvedenému Programu výstav-
by z prosince 1998 MMR umo�nilo vyu�ít poskytnuté
dotace v plné vý�i i v tìch pøípadech, kdy novì postave-
ný byt nebude u�ívat obèan, který v dùsledku povodní
pøi�el o byt.

Pøi poskytování dotací na výstavbu nových nájem-
ních bytù z prostøedkù státního rozpoètu vládou vyèle-
nìných na podporu jejich výstavby pro obèany, kteøí
v dùsledku povodní pøi�li o své dosavadní bydlení, MMR
pova�ovalo pøedlo�ení demolièního výmìru vzhledem
k �dostatku finanèních prostøedkù� a za situace, kdy
�nebyly finanèní prostøedky èerpány v odhadované
vý�i�, �za pøíli� pøísnou podmínku�.  Dále MMR pøed-
pokládá, �e dosud neèerpané prostøedky bude poskyto-
vat pøíjemcùm i na výstavbu nájemních bytù, která pøímo
nesouvisí s øe�ením bytové situace obèanù posti�ených
povodní.
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MMR do konce roku 1998 poskytlo mìstùm a obcím
úèelové investièní dotace na výstavbu nových nájem-
ních bytù v objemu 386 mil. Kè (vèetnì vratek), co� pøed-
stavuje 67,8 % z objemu finanèních prostøedkù pøevede-
ných do kapitoly MMR v roce 1997 a 1998.

Èást nových nájemních bytù postavených po po-
vodních v roce 1997 pro obèany, kterým byl byt povodní
znièen, je obsazována nájemníky, kteøí nebyli povodní ni-
jak posti�eni. I za tìchto okolností zùstala k 31. 12. 1998
èást (v objemu cca 184 mil. Kè) z prostøedkù vyèlenìných
vládou k tomuto úèelu nevyu�ita. MMR v novelizovaném
Programu výstavby vydaném v srpnu 1998 stanovilo jako
koneèný termín pro podání �ádostí o poskytnutí dotací
31. kvìten 1999. S ohledem na tyto skuteènosti nelze ji�
tedy pøedpokládat, �e zbývající dotace bude je�tì vyu�i-
ta na øe�ení bytové situace povodní posti�ených obèa-
nù, nebo� mìsta a obce na základì po�adavkù a potøeb
obèanù ji� uplatnila své po�adavky na nové nájemní byty
v roce 1997 a 1998.

MMR v roce 1998 poskytlo mìstu Olomouc dotaci
v celkové vý�i 44,5 mil. Kè na výstavbu nových nájem-
ních bytù. Podle smlouvy uzavøené mezi MMR a mìstem
Olomouc byla èást dotace ve vý�i 27 mil. Kè urèena na
èásteènou úhradu úvìru poskytnutého Správì domov-
ního fondu mìsta Olomouc Èeskoslovenskou obchodní
bankou, a. s., na rekonstrukci tøí bytových domù (blok A,
B a C) po sovìtské armádì. Ve smlouvì uzavøené mezi
MMR a mìstem Olomouc o poskytnutí dotace je uvede-
no, �e dotace bude pou�ita na rekonstrukci bloku B a C.
V dobì uzavøení smlouvy byl v�ak ji� blok B dokonèen
a zkolaudován.

MMR tak poskytlo dotaci v rozporu se zásadami pro
její poskytování, stanovenými v pokynu MMR è. j. E 639/
/98-12 ze dne 3. 6. 1998, kde je mj. uvedeno: �Dotace ...
nemohou být pøidìleny, pøípadnì zvý�eny, pokud byla
stavba ji� zkolaudována ...�

Tím MMR poru�ilo § 5 odst. 2 zákona è. 576/1990
Sb., o pravidlech hospodaøení s rozpoètovými prostøed-
ky Èeské republiky a obcí v Èeské republice (rozpoètová
pravidla republiky), kde je stanoveno:

�Na konkrétní akce nebo pøedem stanovené okruhy po-
tøeb se poskytují úèelové dotace, a to za podmínek sta-
novených zásadami dotaèní politiky. Mohou být pou�i-
ty jen na urèené úèely a podléhají roènímu zúètování se
státním rozpoètem republiky.�;

b) dotace na poskytování státních pùjèek obcím a mìs-
tùm na opravy bytového fondu.

Usnesením ze dne 13. srpna 1997 è. 470 vláda schvá-
lila posílení rozpoètové kapitoly MMR o 500 mil. Kè �pro
nízkoúroèené pùjèky poskytované fondy rozvoje bydle-
ní v obcích ... s tím, �e tyto pùjèky budou poskytovány
pouze na opravy a sanace, jejich� potøeba vznikla
v dùsledku povodòové katastrofy, ... a nikoliv k moder-
nizaci bytových objektù�. Jedná se o státní bezúroèné
desetileté pùjèky obcím do tìchto fondù. Podmínky po-

skytování pùjèek upravilo MMR v èervenci 1997 v �Pro-
gramu poskytování státních pùjèek na opravy bytového
fondu pro rok 1997 urèeném pro obce posti�ené záplava-
mi� (dále jen �Program pùjèek�). V Programu pùjèek je
stanoveno, �e �Z prostøedkù státní pùjèky bude vytvo-
øen obcí úèelový fond (dále jen �fond�), jeho� prostøed-
ky budou vedeny na samostatném úètu u penì�ního ústa-
vu. Fond bude utvoøen nezávisle na pøípadnì ji� døíve
vytvoøených fondech rozvoje bydlení v obcích, které
obdr�ely státní pùjèku na opravy a modernizace podle
døíve vyhlá�eného programu.�

Dal�ími usneseními vláda rozhodla o posílení fondu
o dal�ích 515 mil. Kè, tak�e celkem k uvedenému úèelu
bylo v letech 1997 a 1998 vyèlenìno 1 015 mil. Kè. MMR
poskytlo tyto prostøedky v plné vý�i.

MMR v Programu pùjèek stanovilo, �e �Obec mù�e
prostøedky fondu pou�ít ...

a) do 31. 12. 1997 výluènì na poskytnutí úèelovì
vázaných úvìrù vlastníkùm obytných domù a bytù
po�kozených �ivelnou pohromou - povodní k úhra-
dì nákladù na jejich opravy ...,

b) od 1. 1. 1998 pøednostnì na poskytnutí úèelovì
vázaných úvìrù podle bodu a) a mimo to té� na
poskytnutí úèelovì vázaných úvìrù vlastníkùm
obytných budov a bytù na jejich opravu a moder-
nizaci ...,

c) do 31. 12. 1997 výluènì k úhradì nákladù na opra-
vy obecního bytového fondu po�kozeného �ivel-
nou pohromou - povodní ...,

d) od 1. 1. 1998 pøednostnì na opravy obecního by-
tového fondu podle bodu c) a mimo to té� na opra-
vy a modernizaci obecního bytového fondu, ...�.

MMR roz�íøilo úèel pou�ití také na opravy a moder-
nizaci povodní nepo�kozeného bytového fondu, a tak
nedodr�elo ustanovení § 21 zákona ÈNR è. 2/1969 Sb.,
o zøízení ministerstev a jiných orgánù státní správy Èes-
ké republiky, ve znìní zákona è. 228/1990 Sb., kde je sta-
noveno:

�Ministerstva se ve ve�keré své èinnosti øídí ústavními
zákony a ostatními zákony a usneseními vlády.�

MMR vylouèilo pou�ití prostøedkù fondu na moder-
nizaci a� v øíjnu 1998.

Z podkladù o èerpání státních pùjèek pøedlo�ených
na MMR vyplývá, �e øada pøíjemcù pou�ila finanèní pro-
støedky právì na modernizaci bytového fondu. Napø.
obec Horka n. Moravou pou�ila 64,6 % tìchto prostøed-
kù na modernizaci bytového fondu, mìsto Pøíbor 70,5 %,
mìsto Uherský Ostroh 34,2 %, mìsto Uherské Hradi�tì
42,5 %.

Program pùjèek neøe�í, zda pøíjmem fondu mají být
i úroky z penì�ních prostøedkù ulo�ených u bankovních
ústavù. Mìsta a obce postupují v tomto smìru nejednot-
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nì, nìkterá pøijaté úroky pøevádìjí na své bì�né úèty a
financují z nich bì�né provozní výdaje, zatímco jiná je
pova�ují za pøíjmovou polo�ku fondu.

Za situace, �e tyto desetileté pùjèky budou pøíjemci
zúètovávat se státním rozpoètem a� v roce 2007, pou�í-
vají nìkteøí pøíjemci tyto prostøedky doèasnì k jiným ú-
èelùm (napø. k nákupu smìnek), pøíp. pøevádìjí èást pro-
støedkù ze samostatných úètù, na nich� jsou tyto pro-
støedky vedeny, na své bì�né úèty a financují z nich bì�-
né provozní výdaje nebo poskytují pùjèky k jiným úèe-
lùm ne� na opravy bytového fondu.

Nìkteøí pøíjemci dotací pou�ili prostøedky z tohoto
fondu na technické zhodnocení stávajících bytových ob-
jektù (nástavby, pùdní vestavby a rekonstrukce).

MMR stanovilo koneèný termín pøedlo�ení �ádostí
o pùjèku do 31. 5. 1999 s tím, �e poskytnuté prostøed-
ky budou pou�ity ke stanovenému úèelu nejpozdìji do
31. 12. 1999. V roce 1997 a 1998 MMR pøevedlo pro-
støednictvím okresních úøadù (dále jen �OkÚ�) do fondù
rozvoje bydlení 90 mìst a obcí zaøazených do kontroly
celkem cca 656 mil. Kè.

Na úètech tìchto mìst a obcí zùstaly k 31. 12. 1998
nevyèerpány finanèní prostøedky ve vý�i cca 168 mil.
Kè, tj. 25,6 % z poskytnutých prostøedkù.

Pøehled o poskytnutých prostøedcích do fondu
rozvoje bydlení u vybraných kontrolovaných mìst a
obcí a zùstatku nevyèerpaných prostøedkù k 31. 12.
1998

U dal�ích 8 kontrolovaných mìst a obcí byl zji�tìn
k 31. 12. 1998 zùstatek ve vý�i cca 30 mil. Kè, co� pøed-
stavuje 40 - 50 % z prostøedkù poskytnutých v letech
1997 a 1998;

c) dotace na zaji�tìní doèasného ubytování obèanù.

K tomuto úèelu uvolnila vláda v roce 1997 do ka-
pitoly státního rozpoètu Ministerstvo pro místní rozvoj
215 mil. Kè. Podmínky pro poskytování této podpory
stanovilo MMR v �Programu státní finanèní pomoci zá-
plavami posti�eným obcím pøi zaji��ování doèasného
ubytování� ze srpna 1997 (dále jen �Program pomoci�).
Prostøedky byly poskytovány prostøednictvím rozpo-
ètu OkÚ do rozpoètu mìst a obcí jako

- úèelové investièní dotace na nákup mobilních nebo
nepøenosných jednoduchých ubytovacích zaøízení
(ubytovací kontejnery, jednoduché montované nepøe-
nosné ubytovací jednotky), dále na urychlené staveb-
ní úpravy objektù ve vlastnictví obce slou�ících k ji-

ným ne� bytovým úèelùm na ubytovací jednotky, a to
ve v�ech pøípadech do 200 tis. Kè na jednu ubytovací
jednotku;

- úèelové neinvestièní dotace na úhradu nájemného v za-
øízeních, která nebyla ve vlastnictví obce, a to do vý�e
3 200 Kè na jednu ubytovací jednotku.

MMR v Programu pomoci dále stanovilo, �e finanèní
prostøedky z této dotace budou vedeny na zvlá�tním úètu
obce. Na rozdíl od Programu pùjèek, v nìm� MMR jedno-
znaènì stanovilo, �e prostøedky budou vedeny na samo-
statném úètu u penì�ního ústavu, není v Programu po-
moci jednoznaènì stanoveno, zda zvlá�tní úèet obce zna-
mená samostatný úèet u penì�ního ústavu nebo pøíslu�-
ný analytický úèet v úèetní evidenci.

Prostøedky této dotace byly v nìkterých pøípadech
pou�ity k jinému úèelu (napø. na rekonstrukce a vestav-
by do stávajících obytných budov) a v nìkterých pøípa-
dech byl výraznì pøekroèen limit 3 200 Kè pøi úhradì ná-
jemného v ubytovacích jednotkách.

Pøehled o poskytnutých prostøedcích do fondu rozvoje bydlení u vybraných kontrolovaných
mìst a obcí a zùstatku nevyèerpaných prostøedkù k 31. 12. 1998

(v tis. Kè)

ecatodecmejíøP 7991.rvotuntyksoP vmeklecotuntyksoP
8991a7991.r

.21.13kketatsùZ
8991

ketatsùZ
%v

nínodoHotsìm 1742 1742 1742 0,001

ceniøTotsìm 0002 0002 0002 0,001

ícilrOdanìt�inýTcebo 5811 5811 5811 0,001

ynisavKcebo 444 2904 2904 0,001

ecivoknUcebo 214 214 214 0,001

ecidoboLcebo 7696 7696 7435 8,67

ícilrOdanítsÚotsìm 24421 24421 7629 5,47

darhoteLotsìm 0002 0002 0541 5,27

kenluFotsìm 0023 0023 0822 2,17

aknevreÈcebo 5811 2631 678 3,46

cenýTcebo 8503 8503 8481 4,06

seVákseÈcebo 0084 0084 0762 6,55

ìnzáL-ávopiLcebo 0005 8435 4482 2,35

ykbuorTcebo 48816 48816 80713 2,15



Èástka  2    Vìstník Nejvy��ího kontrolního úøadu 1999 Strana 162

U kontrolovaných mìst a obcí bylo v øadì pøípadù
zji�tìno, �e z dotace poøízené ubytovací jednotky byly
k doèasnému ubytování obèanù vyu�ity jen v minimál-
ním rozsahu nebo nebyly k tomuto úèelu vyu�ity vùbec.

Tuto skuteènost zástupci mìst a obcí zdùvodòují tím,
�e obèané, kteøí pùvodnì �ádali o zaji�tìní doèasného
ubytování, si zajistili ubytování jinak (napø. u pøíbuzných
nebo v po�kozeném objektu nadále zùstali), a dále, �e
pøedstavitelé mìst a obcí v dobré víøe po�ádali o poskyt-
nutí dotace na zaji�tìní doèasného ubytování bez kon-
krétních po�adavkù na doèasné ubytování. Napø. obec
Bohuòovice (okres Olomouc), která nebyla povodní do-
tèena, je�tì pøed povodní pøipravovala rekonstrukci za-
koupeného objektu v obci. Na základì �ádosti obdr�ela
dotaci ve vý�i 4 200 tis. Kè na úpravu zakoupeného ob-
jektu s tím, �e objekt upravený na 30 ubytovacích jedno-
tek bude slou�it pro doèasné ubytování. Pøesto�e obec
Bohuòovice rozeslala nabídky, �ádné závazné po�adav-
ky neobdr�ela. Ve skuteènosti z 30 ubytovacích jedno-
tek slou�ily pro doèasné ubytování pouze dvì, a to pro
krátkodobé ubytování ètyø osob.

 Dále napø. 36 ubytovacích jednotek poøízených mìs-
tem Ústí nad Orlicí rekonstrukcí objektu pùvodnì slou-
�ícího jako zaøízení staveni�tì z dotace ve vý�i 3 900 tis.
Kè, bylo pro úèely doèasného ubytování vyu�ito jen
z poloviny. Obec Bøezová nad Svitavou z poskytnuté do-
tace ve vý�i 2 000 tis. Kè poøídila deset montovaných
døevìných chatek, z nich� pro doèasné ubytování byly
pou�ívány pouze dvì.

Podle podkladù MMR pou�ili pøíjemci dotací do kon-
ce roku 1998 prostøedky ve vý�i cca 131 000 tis. Kè. Nì-
která mìsta a obce nevyu�ité prostøedky do konce roku
1998 vrátily do rozpoètu MMR.

V letech 1997 a 1998 MMR poskytlo 90 kontrolo-
vaným mìstùm a obcím celkem cca 104 089 tis. Kè.
K 31. 12. 1998 zùstaly nevyèerpány finanèní prostøedky
ve vý�i cca 6 887 tis. Kè, tj. 6,6 % z poskytnutých pro-
støedkù;

d) pùjèky obèanùm na poøízení nového domu nebo bytu
podle naøízení vlády.

Tyto pùjèky jsou poskytovány obèanùm podle naøí-
zení vlády è. 190/1997 Sb., o poskytnutí finanèní pomoci
v oblasti bydlení obèanùm posti�eným povodnìmi v roce
1997, a to a� do vý�e 850 tis. Kè. Pùjèka je splatná nej-
pozdìji do 20 let a poskytuje se vlastníkùm rodinných
domù nebo bytù znièených povodní nebo v dùsledku
povodní odstranìných. MMR schvaluje poskytování
pùjèek z prostøedkù kapitoly státního rozpoètu V�eobec-
ná pokladní správa. Realizací poskytování pùjèek byla
povìøena rozhodnutím vlády Èeskomoravská záruèní a
rozvojová banka, a. s. Navrácení pùjèky zaji��uje banka
zástavním právem k rodinnému domu nebo bytu poøizo-
vanému z pùjèky nebo jinému nemovitému majetku.

Do konce roku 1998 bylo poskytnuto 498 pùjèek
v celkové vý�i cca 384 mil. Kè;

e) finanèní prostøedky na podporu vlastníkù rodinných
a bytových domù po�kozených záplavami a sesuvy
pùdy v rámci programu OBNOVA.

K tomuto úèelu schválila vláda vyèlenìní finanèních
prostøedkù na jeho realizaci a� do vý�e 270 mil. Kè. Pod-
stata této pomoci spoèívá v poskytnutí finanèního pøí-
spìvku urèeného na úhradu èásti úvìru poskytnutého
vlastníkùm obytných domù nìkterými hypoteèními ban-
kami a stavebními spoøitelnami. Pøíspìvky poskytuje
MMR rovnì� prostøednictvím Èeskomoravské záruèní
a rozvojové banky, a. s. Program OBNOVA vyhlá�ený
MMR konkrétnì stanoví, na které druhy stavebních pra-
cí a materiálù lze finanèní prostøedky z takto dotovaného
úvìru èerpat. V letech 1997 a 1998 vyu�ilo této podpory
558 vlastníkù rodinných domù a bytù, jim� byly poskyt-
nuty prostøedky ve vý�i cca 9,2  mil. Kè.

III .

Finanèní prostøedky poskytnuté do rozpoètù
okresních úøadù a obcí

Do rozpoètù OkÚ a obcí byly z kapitoly státního roz-
poètu V�eobecná pokladní správa poskytnuty tyto úèe-
lové dotace:

- na odstranìní prvotních povodòových �kod ve vý�i
645 mil. Kè, urèené na úhradu nákladù spojených ze-
jména s dodávkou pitné vody, elektøiny a plynu, od-
bahnìním komunikací, odèerpáním vody, odvozu na-
plavenin a materiálu, úklidu veøejných prostranství,
vybudováním provizorních pøechodù pøes vodní toky,
provizorní zabezpeèení nebo odstranìní povodní sta-
ticky naru�ených staveb, k zaji�tìní neodkladných
hygienických a protiepidemických opatøení a k zabez-
peèení dal�ích opatøení zabraòujících ohro�ení �ivota
a zdraví obèanù nebo vzniku �kody na majetku znaè-
ného rozsahu.
V roce 1997 a 1998 obdr�elo 90 kontrolovaných mìst a
obcí celkem cca 311 655 tis. Kè. K 31. 12. 1998 zùstalo
u tìchto pøíjemcù 17 142 tis. Kè nevyèerpáno;

-  na rekonstrukce místních komunikací po�kozených
povodnìmi ve vý�i 821 mil. Kè. Dotace jsou urèeny na
opravy a rekonstrukce místních komunikací a mostù
ve vlastnictví obce a mohou být pou�ity na úhradu
60 % skuteènì vynalo�ených nákladù na tyto práce.
Usnesením ze dne 27. kvìtna 1998 è. 358 vláda ÈR
schválila, aby v okresech Bruntál, Jeseník a �umperk
byly z dotace hrazeny skuteènì vynalo�ené náklady
do vý�e 80 %. Podle rozpoètového opatøení MF mají
obce pøedlo�it do 31. 12. 2003 na MF finanèní zabez-
peèení provedených oprav a rekonstrukcí, na jeho� zá-
kladì MF rozhodne o definitivním pøiznání dotace.
V nìkterých pøípadech obce nepou�ily prostøedky do-
tace na rekonstrukce stávajících mostù a lávek, ale na
vybudování nových. Tuto skuteènost zdùvodòují tím,
�e výstavba nového objektu je ekonomicky výhodnìj-
�í ne� rekonstrukce znaènì po�kozeného mostu. MF
v rozpoètovém opatøení pou�ití prostøedkù dotace na
výstavbu nových objektù neumo�òovalo;
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-  na úhradu naléhavých opatøení k zamezení dal�ího
pohybu zemní hmoty (sesuvù pùdy) ve vý�i 100 mil. Kè,
urèené na sanace sesuvù pùdy III. a vy��í kategorie,
pøedstavující havarijní typ, vysoké riziko a aktivní sva-
hové pohyby.
Provádìné sanace sesuvù pøedstavují ve vìt�inì pøí-
padù stavební objekty typu hydromeliorací, jejich� dal�í
funkènost bude vy�adovat údr�bu. Z tìchto dùvodù je
nezbytné doøe�it vlastnické vztahy k tìmto objektùm a
tím souèasnì i zabezpeèit jejich správu a údr�bu;

-  na odstraòování �kod na majetku �kol, pøed�kolních
a �kolských zaøízení zøizovaných obcemi ve vý�i
321 mil. Kè. Tyto prostøedky byly poskytovány do roz-
poètù mìst a obcí na základì rozhodnutí pøednostù
OkÚ a øeditelù pøíslu�ných �kolských úøadù a byly
pou�ity ke stanoveným úèelùm;

-  na úhradu penì�itých dávek ve vý�i 300 mil. Kè jako
sociální výpomoc. Dávky byly obèanùm vypláceny
podle ustanovení § 51 odst. 3 vyhlá�ky MPSV ÈR
è. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním
zabezpeèení, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.
Ustanovení § 51 odst. 3 upravuje poskytování penì�i-
tých dávek z dùvodù �ivelní pohromy nebo po�áru.
Mìsta a obce v nìkterých pøípadech neproplatily èást
penì�itých dávek, ale koupily nezbytné potraviny, pa-
livo apod. nebo pøímo uhradily opravy �kod po po-
vodni, co� vyhlá�ka neupravuje. Zpøesnìní vyhlá�ky
je tedy potøebné pokud jde o mo�nost poskytnout dáv-
ku jinou ne� penì�itou formou;

-  na nenávratný pøíspìvek obèanùm, kteøí pøi�li o byt,
ve vý�i 150 tis. Kè (celková uvolnìná dotace 300 mil.
Kè), dále 600 mil. Kè celkem na úhradu nákladù de-
molic znièených obytných budov a na státní pùjèky
obèanùm a� do vý�e 850 tis. Kè na poøízení rodinného
domu nebo bytu.
V nìkterých pøípadech poskytly OkÚ neoprávnìnì pro-
støedky této dotace, a to na úhradu nákladù na demoli-
ce objektù ve vlastnictví obce;

-  na úhradu zvý�ených neinvestièních nákladù hasiè-
ských záchranných sborù okresù v souvislosti se zá-
chrannými pracemi pøi povodních ve vý�i 34 500 tis.
Kè a dále sborùm dobrovolných hasièù v obcích, kteøí
byli povoláni k plnìní úkolù v souvislosti se záplava-
mi, ve vý�i 48 256 tis. Kè;

-  na úhradu 60 % z celkových nákladù na odstranìní
�kod na majetku obcí slou�ícího pro zdravotní a soci-
ální úèely, pro regulaci vodních tokù a k výrobì a roz-
vodu tepla, rozvodu vody, plynu a kanalizace. Pro tyto
úèely vláda uvolnila v roce 1997 celkem 250 mil. Kè.
V roce 1998 uvolnila dal�ích 137 mil. Kè.

V nìkterých pøípadech pou�ili pøíjemci tuto dotaci
na opravy nemovitostí, které pøímo nesouvisely s po-
�kozením povodnìmi. Napø. mìsto Odry ji vyu�ilo k èás-
teèné úhradì nákladù na opravu støechy nemocnice, její�
havarijní stav byl konstatován v technické zprávì v sou-
vislosti s pøipravovanou rekonstrukcí objektu z dubna
1997. Mìsto Tøinec pou�ilo poskytnutou dotaci ve vý�i
1 200 tis. Kè také na opravu støechy Domova dùchodcù
v Tøinci, její� havarijní stav byl konstatován v technické
zprávì zpracované v souvislosti s plánovanou generální
opravou støechy v bøeznu 1997.

U kontrolovaných okresních úøadù, mìst a obcí bylo
zji�tìno:

1. poru�ení zákona ÈNR è. 576/1990 Sb. v ustanovení
§ 5 odst. 2, kde je stanoveno:

�Na konkrétní akce nebo pøedem stanovené okruhy
potøeb se poskytují úèelové dotace, a to za podmí-
nek stanovených zásadami dotaèní politiky. Mohou
být pou�ity jen na urèené úèely a podléhají roènímu
zúètování se státním rozpoètem republiky.�

Mìsto Hulín neoprávnìnì pou�ilo prostøedky z úèe-
lové dotace urèené na odstraòování �kod na �kolském
majetku mìsta ve vý�i 160 000 Kè k jinému úèelu, a to na
opravu komunikací.

Mìsto Brno neoprávnìnì èerpalo úèelovou dota-
ci urèenou na obnovu místních komunikací ve vý�i
208 928 Kè na odstranìní konstrukèních vad mostu,
které nevznikly v dùsledku povodní.

Mìsto Blansko neoprávnìnì pou�ilo prostøedky
z úèelové dotace ve vý�i 521 901 Kè na opravu komuni-
kací po�kozených provozem (výtluky), nikoliv povodní.

Mìsto Litomy�l neoprávnìnì èerpalo z úèelové do-
tace urèené na opravy a rekonstrukce místních komuni-
kací také náklady za poøízení projektové dokumentace na
opravu mostu v Nedo�ínì ve vý�i 17 816 Kè, kterou za-
dalo a uhradilo ji� pøed povodnìmi. Dále Mìsto Litomy�l
z této dotace neoprávnìnì uhradilo vybudování nového
veøejného osvìtlení ve vý�i 24 558 Kè.

Mìsto Olomouc z dotace urèené na opravy majetku
slou�ícího pro regulaci vodních tokù, k výrobì a rozvo-
du tepla, rozvodu vody, plynu a kanalizace ve vlastnic-
tví mìsta neoprávnìnì uhradilo opravu výmìníkové sta-
nice v obytném objektu v soukromém vlastnictví ve vý�i
47 392 Kè.

Mìsto Kravaøe neoprávnìnì pou�ilo finanèní pro-
støedky poskytnuté na odstraòování prvotních povod-
òových �kod ve vý�i nejménì 1 349 482 Kè na opravy
místních komunikací a chodníkù (výkopové a zemní prá-
ce, pøesuny hmot a zhotovení zámkové dla�by). Tyto prá-
ce mìly být hrazeny z úèelové neinvestièní dotace ur-
èené na opravy místních komunikací, a to do vý�e 60 %
skuteènì vynalo�ených nákladù.

Obec Bohu�ov neoprávnìnì pou�ila finanèní pro-
støedky urèené na rekonstrukci místních komunikací ve
vlastnictví obce ve vý�i 32 736 Kè na úpravu veøejné-
ho prostranství kolem pomníku a na úpravu tenisových
kurtù.

Obec Bøezová nad Svitavou neoprávnìnì pou�ila
finanèní prostøedky urèené na úhradu zvý�ených nákla-
dù a �kod u sborù dobrovolných hasièù ve vý�i 50 417 Kè
na opravu po�kozených lávek pøes øeku Svitavu;

Obec Zátor neoprávnìnì pou�ila finanèní prostøed-
ky ve vý�i 1 100 000 Kè z úèelové dotace urèené na od-
straòování povodòových �kod na majetku �kol, pøed-
�kolních a �kolských zaøízení zpùsobených povodnìmi
na výstavbu nové èistírny odpadních vod.
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Obec Mìsto Albrechtice provedlo rekonstrukci vo-
dovodu po�kozeného povodnìmi a to ve vlastní re�ii.
Skuteèné náklady rekonstrukce zúètované na pøíslu�ný
úèet èinily 211 411 Kè. Obec v�ak ve vyúètování za rok
1997 nesprávnì uvedla náklady na rekonstrukci ve vý�i
429 902 Kè, tj. o 218 491 Kè vy��í ne� skuteènì vynalo-
�ené náklady.

Obec Mikulovice neoprávnìnì pou�ila finanèní pro-
støedky ve vý�i 21 187 Kè z úèelové dotace urèené na
rekonstrukci místních komunikací k jinému úèelu, a to na
úhradu cestovného a na opravu osobního vozidla.

Hasièský záchranný sbor okresu Brno-venkov pou-
�il z úèelové dotace neoprávnìnì finanèní prostøedky ve
vý�i 29 922 Kè na opravu vozidel a poèítaèù, které neby-
ly po�kozeny povodní roku 1997.

Mìsto Sezemice neoprávnìnì zadr�ovalo v období
od 6. 10. 1997 do 14. 12. 1998 prostøedky z úèelové in-
vestièní dotace poskytnuté na základì �ádosti mìsta na
výstavbu 3 nájemních bytù ve vý�i 1 500 000 Kè. Vzhle-
dem ke zmìnì podmínek, kterými mìsto po�adovanou
dotaci zdùvodnilo, nemohlo ji následnì vyu�ít k tomuto
úèelu;

2. poru�ení zákona ÈNR è. 576/1990 Sb. v ustanovení
§ 5 odst. 2 nedodr�ením podmínek pro èerpání dotací
a návratných finanèních výpomocí stanovených v pro-
gramech vydaných MMR:

-   Program výstavby, vydaný jako zásady pro poskytová-
ní této investièní dotace, mj. stanoví:

�Pøedmìt podpory

Investièní dotace ze státního rozpoètu ve vý�i max.
500 tis. Kè na jednu novou bytovou jednotku je urèe-
na ke vzniku nových nájemních bytù následujícím
zpùsobem:

�  novostavba stavby pro bydlení (bytového nebo ro-
dinného domu)

�  pùdní vestavba
�  støe�ní nástavba
�  pøístavba
�  rekonstrukce nebytových prostorù, které nikdy by-

tem nebyly, na bytové prostory (horní hranice do-
tace pøimìøená investièním nákladùm vèetnì pøí-
padných nákladù na zakoupení objektu k rekon-
strukci)

�  rekonstrukce nebo dostavba objektù pùvodnì ur-
èených pro pøechodné ubytování (horní hranice do-
tace pøimìøená investièním nákladùm vèetnì pøí-
padných nákladù na zakoupení objektu k rekon-
strukci)

�  rekonstrukce bytových, dlouhodobì prázdných min.
3 roky neu�ívaných bytových prostorù (horní hra-
nice dotace pøimìøená investièním nákladùm vèet-
nì pøípadných nákladù na zakoupení objektù k re-
konstrukci).�

Mìsto Olomouc v rozporu se stanoveným úèelem
pou�ilo finanèní prostøedky ve vý�i 2 500 tis. Kè z inves-

tièní dotace úèelovì urèené na rekonstrukci objektu po
sovìtské armádì, bloku B a C, k financování stavby �ko-
munikace, parkovi�tì a terénní úpravy v lokalitì Èerná
cesta v Olomouci�.

-  Program pomoci mj. stanoví, �e neinvestièní dotaci lze
pou�ít na �úhradu nájemného v zaøízeních uvedených
v èásti 1) a v dal�ích objektech, pokud tyto nejsou ve
vlastnictví obce, do vý�e 3.200 Kè mìsíènì na jednu
ubytovací jednotku�.

Mìsta Ostrava, Chropynì, obce Mikulovice, Èeská
Ves a Bochoø z poskytnutých neinvestièních dotací uhra-
dily v letech 1997 a 1998 náhrady za doèasné ubytování
obèanù v rozporu s Programem pomoci v celkové vý�i
692 030 Kè. Jednalo se o pøípady, kdy pøíjemci dotací
uhradili nájemné podstatnì vy��í ne� stanovených 3 200
Kè na jednu ubytovací jednotku. Dále uhradili nájemné
za ubytování v objektu ve vlastnictví obce, zápisné
a základní èlenský vklad do stavebního bytového dru�-
stva nebo poskytli náhradu za ubytování u pøímých pøí-
buzných. Napø. mìsto Ostrava uhradilo z dotace Zá-
vodní nemocnici Vítkovice èástku 194 114 Kè za hospita-
lizaci 3 pacientù evakuovaných na anesteziologicko-re-
suscitaèním oddìlení nemocnice.

Tento program dále mj. stanoví:

� A) Dotace se mohou pou�ít

1) jako investièní na:

a) nákup mobilních ubytovacích zaøízení v maximál-
ní vý�i do 200 tis. Kè na jednu ubytovací jednotku
(buòku). Tyto buòky zùstávají i po ukonèení je-
jich u�ívání ve vlastnictví obce.

b) na výstavbu jednoduchých montovaných staveb-
nicových nepøenosných ubytovacích jednotek do
200 tis. Kè za obdobných podmínek jako v èásti a).

c) na pøestavbu, modernizaci, èi stavební úpravu nì-
kterých objektù slou�ících k jiným úèelùm (napø.
nevyu�itých �kolních budov), pokud tyto jsou ve
vlastnictví obce, na ubytovací zaøízení v maximál-
ní vý�i 200 tis. Kè na jednu ubytovací jednotku
(pokoj, dvoupokoj) se základním pøíslu�enstvím.�

Mìsto Vrbno pod Pradìdem neoprávnìnì uhradilo
nákup dvou kontejnerù plnì vybavených jako sociální
zaøízení (nikoliv jako obytné buòky) ve vý�i 400 tis. Kè a
umístilo je v areálu základní �koly.

Mìsto Bohumín neoprávnìnì pou�ilo èást úèelové
dotace ve vý�i 706 tis. Kè urèené na pøestavbu nebyto-
vých prostor na bytové k pøestavbì stávajících 4 byto-
vých jednotek velikosti 3+1 na 8 bytových jednotek ve-
likosti 1+1.

Obec Ostro�ská Nová Ves obdr�ela dotaci na zaji�tì-
ní doèasného ubytování ve vý�i 6 000 tis. Kè. Èást po-
skytnutých prostøedkù nevyu�itých ke stanoveným úèe-
lùm ve vý�i 3 000 tis. Kè pou�ívala v prùbìhu roku 1997
k jiným úèelùm, napø. jako pùjèku jiné organizaci ve vý�i
2 100 tis. Kè, úhradu faktury za výstavbu èistírny odpad-
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ních vod 744 tis. Kè apod. Prostøedky této dotace pou�í-
vané doèasnì k jiným úèelùm vrátila obec na zvlá�tní
úèet a� 14. 1. 1998.

Obec Mìsto Albrechtice neoprávnìnì pou�ila z po-
skytnuté dotace èástku ve vý�i 200 tis. Kè na nákup 2 ku-
sù zahradních domkù bez jakéhokoliv vybavení a bez na-
pojení na in�enýrské sítì. Do doby ukonèení kontroly
tyto domky nebyly vùbec obývány.

-  Program pùjèek, v nìm� MMR stanovilo zásady
a podmínky pro poskytování tìchto pùjèek z fondù
rozvoje bydlení obcí urèených na opravy a sanace
povodní po�kozeného bytového fondu, mj. stanoví:
�Obec mù�e prostøedky fondu pou�ít pouze ...
b) od 1. 1. 1998 pøednostnì na poskytnutí úèelovì

vázaných úvìrù podle bodu a) a mimo to té� na
poskytnutí úèelovì vázaných úvìrù vlastníkùm
obytných budov a bytù na jejich opravu a moder-
nizaci ...,

c) do 31. 12. 1997 výluènì k úhradì nákladù na opra-
vy obecního bytového fondu po�kozeného �ivel-
nou pohromou - povodní ...,

d) od 1. 1. 1998 pøednostnì na opravy obecního by-
tového fondu podle bodu c) a mimo to té� na opra-
vy a modernizaci obecního bytového fondu, ...�

Mìsto Zlín neoprávnìnì pou�ilo v roce 1997 pro-
støedky z fondu ve vý�i 504 tis. Kè na opravu obecního
bytového fondu nepo�kozeného povodní.

Mìsto Bohumín neoprávnìnì pou�ilo prostøedky
z fondu ve vý�i 2 200 tis. Kè k jinému úèelu, a to na re-
konstrukce nebytových objektù na byty.

Obec Malá Morávka neoprávnìnì pou�ila prostøed-
ky z fondu ve vý�i 11 991 tis. Kè na zøízení nových byto-
vých jednotek pùdní vestavbou v objektech ve vlastnic-
tví obce.

Obec Mikulovice neoprávnìnì pou�ila prostøedky
z fondu ve vý�i 1 400 tis. Kè k úhradì zálohové faktury
na zøízení nových bytových jednotek v nebytovém ob-
jektu ve vlastnictví obce.

Mìsto Kravaøe poskytlo pùjèku ve vý�i 300 tis. Kè.
Tyto prostøedky v dobì kontroly (záøí 1998) pøíjemce po-
u�íval na opravu nebytových prostor (pohostinství).

Obec Troubky poskytla pùjèky v celkové vý�i 1 350
tis. Kè na opravy obytných budov a bytù 18 �adatelùm,
z nich� 10 nedolo�ilo doklad o vlastnictví a 8 nebylo pro-
kazatelnì vlastníky pøíslu�ných nemovitostí.

V Programu pùjèek je dále stanoveno:

�Z prostøedkù státní pùjèky bude obcí vytvoøen úèe-
lový fond (dále jen fond), jeho� prostøedky budou ve-
deny na samostatném úètu u penì�ního ústavu. Fond
bude utvoøen nezávisle na pøípadnì ji� døíve vytvoøe-
ných fondech rozvoje bydlení v obcích, které obdr�e-
ly státní pùjèku na opravy a modernizace podle døí-
ve vyhlá�eného programu.�

Toto ustanovení nìkterá kontrolovaná mìsta a obce
nedodr�ela tím, �e prostøedky poskytnuté do fondu ved-

ly na bì�ných úètech, pøípadnì èást poskytnutých pro-
støedkù postupnì pøevádìly na svùj bì�ný úèet.

Takto postupovaly napø. mìsto Ro�nov pod Rad-
ho�tìm. Mìsto Blansko zøídilo samostatný úèet a�
18. 11. 1998, do té doby vedlo pøidìlené prostøedky na
bì�ném úètu.

Nìkteøí pøíjemci dotací v rozporu se stanoveným
úèelem pou�ili nevyu�ité finanèní prostøedky v roce
1998 z fondu rozvoje bydlení na nákup smìnek, napø.:

Mìsto Frýdek-Místek pou�ilo na nákup smìnek
2 650 tis. Kè, mìsto Fulnek 2 200 tis. Kè a mìsto Ro�nov
pod Radho�tìm 2 500 tis. Kè. Obec Tøebovice poskytla
na dobu jednoho mìsíce finanèní prostøedky úèelovì
urèené na opravy a rekonstrukce místních komunikací ve
vý�i 1 440 tis. Kè Komerèní bance k vystavení smìnky.
Obec Kvasiny pou�ila prostøedky poskytnuté v prosinci
1998 do fondu ve vý�i 3 mil. Kè na nákup smìnky;

3. nedodr�ení naøízení vlády è. 190/1997 Sb., o poskyt-
nutí finanèní pomoci v oblasti bydlení obèanùm pos-
ti�eným povodnìmi v roce 1997 nebo v roce 1998, ve
znìní naøízení vlády è. 248/1997 Sb., naøízení vlády
è. 170/1998 Sb. a naøízení vlády è. 211/1998 Sb.,

v ustanovení § 14, kde se stanoví:

�Obèanùm, kteøí byli v rozhodný den vlastníky domu
nebo bytu ve vlastnictví u�ívaných k trvalému bydlení
a stavba nebo její èást byla povodní znièena, v rámci
záchranných prací odstranìna nebo na ni bylo vydá-
no pravomocné rozhodnutí o odstranìní stavby nebo
její èásti, budou prostøednictvím okresního úøadu
nahrazeny náklady odstranìní stavby nebo její èásti
na základì písemné �ádosti podané do 31. kvìtna
1999 nebo, jde-li o povodnì v èervenci 1998, do
31. kvìtna 2000. Pokud náklady odstranìní stavby
nebo její èásti hradila obec, budou jí prostøednic-
tvím okresního úøadu tyto náklady nahrazeny na
základì písemné �ádosti; obec mù�e po�ádat o ná-
hradu nákladù souhrnnì za více odstraòovaných ob-
jektù ...�

Okresní úøad Kromìøí� poskytl neoprávnìnì mìstu
Kromìøí� finanèní prostøedky státního rozpoètu v celkové
vý�i 459 444 Kè na úhradu nákladù na odstranìní sedmi
staveb znièených povodní, které k rozhodnému dni
(4. èervenec 1997) nebyly trvale obydleny, a dále posky-
tl neoprávnìnì mìstu Chropynì èástku 165 001 Kè na
úhradu nákladù na odstranìní dvou staveb, pøesto�e
nebyly ve vlastnictví obèanù, ale mìsta Chropynì a obce
Záøièí;

4. poru�ení zákona è. 199/1994 Sb., o zadávání veøej-
ných zakázek, ve znìní zákona è. 148/1996 Sb., v usta-
noveních

§ 3 odst. 2, kde je stanoveno:

�Zadavatel je povinen vyhlásit obchodní veøejnou
soutì�, jestli�e vý�e budoucího penì�itého závazku
ze smlouvy bez danì z pøidané hodnoty, jde-li o ne-
movitost, s výjimkou nájmu, nebo o soubor strojù
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nebo zaøízení tvoøících samostatný funkèní celek,
pøesáhne 20 000 000 Kè a v ostatních pøípadech
5 000 000 Kè.�

Mìsto Olomouc pøevedlo na svoji pøíspìvkovou or-
ganizaci Technické slu�by mìsta Olomouc úèelovou ne-
investièní dotaci ve vý�i 22 000 tis. Kè urèenou na likvi-
daci meziskládky odpadu vzniklé v souvislosti s odstra-
òováním �kod po povodních, ani� je zavázalo k dodr�ení
zákona è. 199/1994 Sb. Technické slu�by mìsta Olomouc
zadaly provedení likvidace meziskládky dal�í firmì, a to
bez vypsání obchodní veøejné soutì�e, a z dotace uhra-
dily této spoleènosti cca 14 800 tis. Kè;

§ 3 odst. 3, kde se stanoví:

�Uzavøení smlouvy na veøejnou zakázku jiným zpù-
sobem ne� na základì veøejné soutì�e podle odstav-
ce 1 je pøípustné pouze pøi splnìní podmínek stano-
vených v èásti tøetí tohoto zákona.�

Pøitom v § 49 odst. 1 se stanoví:

�U veøejných zakázek, u kterých vý�e budoucího pe-
nì�itého závazku ze smlouvy bez danì z pøidané hod-
noty pøesáhne 2 500 000 Kè, jde-li o nemovitost s vý-
jimkou nájmu nebo o soubor strojù nebo zaøízení tvo-
øících samostatný funkèní celek, a 500 000 v ostatních
pøípadech, mù�e zadavatel uzavøít smlouvu na podkla-
dì písemné výzvy uèinìné nejménì pìti zájemcùm.� ;

§ 49a  odst. 1, kde se stanoví:

�Zjednodu�ené zadání

U veøejných zakázek, u kterých vý�e budoucího pe-
nì�itého závazku ze smlouvy èiní více ne� 100 000
Kè bez danì z pøidané hodnoty, ale nepøesáhne limi-
ty uvedené v § 49 odst. 1, je zadavatel povinen vy�á-
dat si pøed zadáním veøejné zakázky nabídky nejmé-
nì od tøí zájemcù.�

Bez písemné výzvy více zájemcùm uzavøely smlouvu
napø. tyto kontrolované osoby: mìsto Bohumín na ná-
kup vozidla ve vý�i 648 855 Kè; mìsto Krnov na opravu
�kolských zaøízení ve vý�i 372 281 Kè; mìsto Vrbno pod
Pradìdem na dodávku 2 kusù sociálních kontejnerù ve
vý�i 400 000 Kè; mìsto Hanu�ovice na opravu chodníku
ve vý�i 489 858 Kè; mìsto Kravaøe na opravy chodníkù
a dopravního znaèení v celkové vý�i 1 791 740 Kè; mìs-
to Zlín na opravy objektù mateøské �kolky a základní
�koly ve vý�i 989 535 Kè; mìsto Olomouc na odstranì-
ní �kod na majetku obcí slou�ícím pro zdravotní úèely
ve vý�i 240 000 Kè; obec De�tné v Orlických horách na
obnovu in�enýrských sítí po povodni v èervenci 1997
ve vý�i 892 000 Kè; obec Mìsto Albrechtice na dodáv-
ku 2 kusù zahradních domkù ve vý�i 200 000 Kè; obec
Bohu�ov na odbahnìní rybníka ve vý�i 300 tis. Kè; o-
bec Èeská Ves na opravu místní komunikace ve vý�i
1 453 320 Kè.

Mìsto Krnov uhradilo opravy na majetku �kol a pøed-
�kolních a �kolských zaøízení v celkové vý�i 3 312 925 Kè
bez písemné výzvy více zájemcùm; mìsto Vrbno pod Pra-
dìdem zadalo opravu místních komunikací v hodnotì
245 389 Kè bez písemné výzvy tøem zájemcùm; mìsto

Ro�nov pod Radho�tìm uzavøelo bez písemné výzvy jed-
nomu zájemci v pìti pøípadech smlouvy v celkové vý�i
1 268 726 Kè; obec Mìsto Albrechtice realizovala pøímým
zadáním opravy komunikací a demontá� a odvoz provi-
zorních mostù v cenì 1 348 394 Kè; obec Rapotín za opra-
vu teplovodu, kanalizace a vodovodu v mateøské �kole
uhradila 926 230 Kè a za opravu místních komunikací
161 645 Kè, ani� si vy�ádala nabídky od tøí zájemcù a obec
Èervenka realizovala výzvou jednomu zájemci zakázku
na opravu komunikace ve vý�i 289 202 Kè.

Mìsto Krnov, ani� vyzvalo alespoò tøi zájemce, za-
dalo provedení elektromontá�ních prací v areálu nemoc-
nice Krnov v objemu cca 2 000 000 Kè.

V nìkterých pøípadech kontrolované osoby nepostu-
povaly v souladu s dal�ími ustanoveními zákona o zadá-
vání veøejných zakázek, napø. mìsto Pøerov a obec Opa-
tov uzavøely smlouvy s dodavateli, kteøí nesplòovali kva-
lifikaèní pøedpoklady; mìsto Týni�tì nad Orlicí a obec
Horní Èermná uzavøely smlouvy s dodavateli, kteøí se
nabídkového øízení nezúèastnili; mìsto Svitavy uzavøelo
smlouvu s dodavatelem (úèastníkem výbìrového øízení)
je�tì pøed vyhodnocením nabídek; obec Bøezová nad Svi-
tavou vyzvala k podání nabídek tøi zájemce, kterým za-
slala rùzné zadání veøejné zakázky. Mìsto Kojetín ve
výzvì k realizaci veøejné zakázky neuvedlo kritéria pro
jejich vyhodnocení. Jednalo se o veøejnou zakázku ve
vý�i 6 500 000 Kè. Obec Le�tina uzavøela smlouvu na do-
dávku projektové dokumentace bytového domu se zá-
jemcem s nejvy��í nabídkovou cenou cca 653 000 Kè,
pøesto�e vý�e ceny byla rozhodujícím kritériem uvede-
ným v podmínkách zadání;

5. poru�ení zákona è. 50/1976 Sb., o územním plánová-
ní a stavebním øádu (stavební zákon),

v ustanoveních

§ 54, kde je stanoveno:

�Stavby, jejich zmìny a udr�ovací práce na nich lze
provádìt jen podle stavebního povolení nebo na zá-
kladì ohlá�ení stavebnímu úøadu.�

V nìkterých pøípadech kontrolované osoby prová-
dìly stavební úpravy a stavby související s odstraòová-
ním následkù povodní bez stavebního povolení nebo
ohlá�ení stavebnímu úøadu.

Napø.: Bez stavebního povolení realizovalo mìsto
Èeská Tøebová rekonstrukci místní komunikace, obec
Bøezová nad Svitavou instalaci 10 ubytovacích bunìk,
obec Opatov stavební úpravy u ètyø akcí, obec Dolní Èer-
mná pùdní vestavbu dvou bytových jednotek a stavbu
tøí chatek;

§ 76 odst. 1, kde se mj. stanoví:

�Dokonèenou stavbu, popøípadì její èást schopnou
samostatného u�ívání nebo tu èást stavby, na které
byla provedena zmìna nebo udr�ovací práce ..., po-
kud tyto stavby vy�adovaly stavební povolení, lze
u�ívat jen na základì kolaudaèního rozhodnutí.�
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V nìkterých pøípadech kontrolované osoby u�ívaly
postavené, pøíp. rekonstruované objekty bez kolaudaè-
ního rozhodnutí, napø. obec Dolní Èermná v pøípadì dvou
bytových jednotek získaných pùdní vestavbou a obec
Opatov umo�nila u�ívání mostu pøes øeku Tøebovku po
dobu minimálnì pùl roku bez kolaudaèního rozhodnutí.

IV .

Vyhodnocení

Státní finanèní prostøedky vyèlenìné vládou k od-
stranìní následkù povodní v letech 1997 a 1998 do roz-
poètových kapitol kontrolovaných ministerstev a dal�ích
ústøedních orgánù, rozpoètù OkÚ, mìst a obcí byly vìt-
�inou pou�ity k urèeným úèelùm.

Finanèní prostøedky byly poskytovány jako úèelové
neinvestièní a investièní dotace ze státního rozpoètu a
jako návratné finanèní výpomoci. Pro ka�dý druh dotace
stanovil pøíslu�ný správce rozpoètové kapitoly podmín-
ky a zásady pro jejich èerpání. Obecnì závazným pøed-
pisem, a to naøízením vlády, bylo upraveno pouze posky-
tování nìkterých finanèních výpomocí obèanùm v oblas-
ti bydlení (nenávratný pøíspìvek 150 tis. Kè za znièený
byt, úhrada nákladù demolic povodní znièených obyt-
ných staveb a poskytování pùjèek a� do vý�e 850 tis. Kè
na poøízení nového bytu).

Kontrolou byly zji�tìny pøípady, kdy dotace byly pou-
�ity k jinému úèelu, ne� stanovily podmínky pro poskyt-
nutí a èerpání dotace, aèkoliv kontrolovaná osoba mohla
nárokovat a èerpat prostøedky z jiného dotaèního titulu.

Vìt�ina zji�tìní uvedených v kontrolním závìru
pøedstavuje neoprávnìné èerpání prostøedkù státního
rozpoètu na akce nesouvisející s odstraòováním pøí-
mých povodòových �kod.

Mimo zji�tìné pøípady neoprávnìného pou�ití pro-
støedkù státního rozpoètu bylo zji�tìno poru�ování zá-
kona o zadávání veøejných zakázek, a to zejména pokud
jde o nedodr�ování ustanovení o výzvì alespoò tøem zá-
jemcùm o veøejnou zakázku, splnìní kvalifikaèních
pøedpokladù dodavatelù, s nimi� byla uzavøena smlou-
va, a dodr�ení zákonem stanoveného postupu pøi vy-
hodnocování nabídek.

Vláda na vzniklou povodòovou katastrofu v èerven-
ci 1997 bezprostøednì reagovala. Na základì jejího roz-
hodnutí MF bez prùtahù pøevedlo do rozpoètu ka�dé-
mu OkÚ v posti�ených oblastech 17 mil. Kè k øe�ení
bezprostøedních následkù povodòové katastrofy. Sou-
èasnì na základì rozhodnutí vlády poskytl SF�P ka�dé-
mu OkÚ v posti�ených oblastech z vládního povodòové-
ho konta 6,25 mil. Kè.

Ke konci roku 1997 zùstala znaèná èást prostøed-
kù poskytnutých zejména do rozpoètù OkÚ a obcí nevy-
èerpána. Pøíèina spoèívá v tom, �e o nìkterých dotacích
rozhodla vláda a� v prùbìhu øíjna 1997 (napø. poskyt-
nutí dotací na nákup vysou�ecích zaøízení, úhradu �kod

a zvý�ených nákladù dobrovolným hasièským sborùm a
na odstraòování �kod na majetku �kol, pøed�kolských a
�kolních zaøízení zøizovaných obcemi). Nìkteré poskyt-
nuté dotace nemohly být do konce roku 1997 vyu�ity ta-
ké proto, �e se jednalo o odstraòování �kod na nemovi-
tém majetku vy�adující odpovídající dodavatelské a pro-
jektové zabezpeèení (opravy a rekonstrukce komuni-
kací, mostù, vodohospodáøských staveb apod.), územní
rozhodnutí a stavební povolení.

Ustanovení zákonù o státním rozpoètu na rok 1998
a na rok 1999 umo�nila pak pøíjemcùm dotací pou�ít
nevyèerpané finanèní prostøedky i v následujícím roce,
a to ke stejným úèelùm.

Èást prostøedkù vyèlenìných vládou na výstavbu no-
vých nájemních bytù pro obèany, kteøí mìli byt znièený
povodní, zùstala ke konci roku 1998 v rozpoètu MMR.
Tyto prostøedky MMR od roku 1998 poskytuje mìstùm
a obcím k rozvoji bydlení, a nikoliv výhradnì k øe�ení
bytové situace obèanù, jejich� byt byl v dùsledku povod-
ní nenávratnì znièen.

Na zabezpeèení doèasného ubytování obèanù roz-
hodla vláda uvolnit 215 mil. Kè. Nevyèerpané prostøed-
ky ke konci roku 1998 èinily cca 7 mil. Kè. Kontrolní
akce prokázala, �e poøízené mobilní ubytovací jednot-
ky pro doèasné ubytování a stavebnì upravené objekty by-
ly vyu�ity k tomuto úèelu pouze v minimálním rozsahu.

Na úètech mìst a obcí zùstaly ke konci roku 1998
nevyèerpány pøedev�ím prostøedky poskytnuté jako de-
setileté pùjèky do fondu a poskytované jako pùjèky na
opravy a sanace bytového fondu po�kozeného povodní.
Ukazuje se, �e objem prostøedkù, který poskytlo MMR
do fondù, byl nadhodnocen, nebo� zájem obèanù o tyto
pùjèky neodpovídá pøidìleným prostøedkùm. Tyto pro-
støedky byly poskytovány úèelovì øadou dotaèních titu-
lù. V nìkterých pøípadech v�ak nebyly podmínky a úèel
jednoznaènì stanoveny a docházelo tak, zejména v pøí-
padì podmínek vydaných MMR, v prùbìhu let 1997 a
1998 k podstatným zmìnám a úpravám. Prostøedky po-
u�ívají nìkteøí pøíjemci doèasnì k jiným úèelùm, napø.
k financování bì�ných provozních výdajù, nákupu smì-
nek a poskytování pùjèek jiným právnickým osobám
k úèelùm nesouvisejícím s opravou bytového fondu.

Z tohoto dùvodu pova�ujeme za rozhodující, aby
MF zabezpeèilo úkol ulo�ený usnesením vlády ze dne
18. bøezna 1998 è. 185, k prùbì�né zprávì o analýze
pøíèin vzniku povodní a fungování systému øízení proti-
povodòové ochrany s návrhy preventivních opatøení
k budoucímu sní�ení rizik a následkù prùchodu vel-
kých vod vèetnì návrhu systému financování, tj. zpraco-
vat a vydat pravidla pro úhradu nákladù na zabezpeèo-
vací a záchranné práce a tato pravidla vyhlásit v obecnì
závazném právním pøedpisu, napø. v pøipravovaném zá-
konì o krizovém øízení a integrovaném záchranném sys-
tému (krizový zákon), s tím, �e pøíslu�ným správcùm
rozpoètových kapitol bude umo�nìno obecnì platné zá-
sady podrobnìji upravit podzákonnými normami èi jiný-
mi pøedpisy. V�dy v�ak musí být zachován jejich smysl.


